
Hotel Ascot-Bristol 
Asta-Nielsen Strasse 2 
D-14480 Potsdam 
Tlf: 0049 331 669 10 
E-mail:  
info@hotel-ascot-bristol.de 
Hjemmeside: 
www.hotel-ascot-bristol.dk 
 
 
Pris:  kr. 6.995,00 pr. person ved 2 personer på værelset. 
Tillæg: kr.    950,00 for enkeltværelse 
Depositum: kr. 2.000,00 ved bindende tilmelding 

          Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
 

Tilmeldingsfrist senest den 14. November 2020. 
 

Prisen er inklusiv: 
 ● Kørsel i moderne liftbus, bemandet med 1 erfaren chauffør. 
 ● 6 overnatninger på Hotel Ascot-Bristol. 
 ● Indkvartering i delt dobbeltværelse med douche/toilet. 
 ● Halvpension fra 1. dags aften til 6. dags morgen. 
 ● Udflugt som beskrevet i programmet. 
 ● Byrundtur med lokalguide i Berlin. 
 ● Moms og vejskat samt bidrag til rejsegarantifonden. 
 

Mødetidspunkt og opsamlingssteder oplyses senere pr. brev. 
 
Der tages forbehold for programmets indhold, idet der som følge af 
Coronakrisen endnu ikke er fuldt overblik i forhold til mulige besøg og 
aktiviteter. 
 

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende 
v/Lene Hansen, Birkelunden 36, 5200 Odense NV 

Tlf. 24 66 56 88, E-mail: rejselene56@gmail.com 
Nordea Bank, reg. nr. 5870, konto nr. 012 24 53189. 

Berlin 
Den 14. – 20. December 2020 

 

Det kan lade sig gøre uanset handicap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Berlin stråler juleglansen. 
På mere en 50 større eller mindre julemarkeder forføres besøgende af 
duften af kanel, bagte æbler og brændte mandler – de mange smukt 
udsmykkede træhytter inviterer til julehygge og julehandel! 
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med Bergholdt Liftbusrejser. 
 
 
 
 
 
 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2417 



Hotellet! 
Hotellet ligger i forstaden til Postdam. 
Værelserne er yderst handicapegnet indrettet og ud af hotellets 94 værelser 
er de 35 handicapegnede værelser. 

 

Mandag den 14.12.2020! 
Turen starter tidligt ud og går over landegrænsen fra Danmark til Tyskland. 
Vi kører øst om Hamburg og sidst på eftermiddagen ankommer vi til 
indkvartering og aftensmad på vores hotel i Potsdam i den vestlige del af 
Berlin. 
 

Tirsdag den 15.12. – Lørdag, den 19.12.2020! 
 
Dagene i Berlin bliver 
afslappede og julede. 
Opholdet starter med en 
byrundtur, hvor vores 
lokalguide sørger for at vise 
os byens mange 
seværdigheder. Turen 
bringer os til 
Brandenburger Tor, Unter 
den Linden, Alexander 
Platz med fjernsynstårnet, 
Rigsdagsbygningen med 

glaskuplen, Postdamer Platz, Kurfürstendamm samt resterne af den mur, 
der delte Berlin og dens befolkning. 

Berlin er byen med de mange historiske begivenheder, bl.a. den kolde krig 
med scener fra spionromaner og film – nervepirrende udvekslinger af 
russiske og amerikanske spioner på Glienicker Brücke i Potsdam eller ved 
Checkpoint Charlie. Berlin rummer seværdigheder, der knytter sig til 2. 
Verdenskrig. Eksempelvis Gedächtniskirche, der står som et monument 
over krigens ødelæggelser. Forholdsvis nyt er Holocaust mindesmærket for 
mere end 6 millioner jøder, der blev myrdet af det tyske styre. 
 
Det er ganske sikkert, at shopping er en disciplin, der fylder meget i 
december måned. Mon ikke turen går til KaDeWe og Käthe Wohlfahrt, 
som året rundt sælger julepynt i sin butik på Kurfürstendamm. Og så er der 
alle de dejlige 
julemarkeder. I Potsdam 
på Louisenplatz i blå 
stråleglans finder vi det 
lokale julemarked. Og 
centralt i Berlin kan 
anbefales markedet ved 
Gedächtniskirche, 
omkranset af smukt 
pyntede juletræer og med 
lækkerier af enhver 
tænkelig slags. 
Charlottenburg Slot er baggrund for et lysshow og foran slottet er 
restauranter og boder med til at skabe et drømmeland. På Alexander Platz 
bliver julemarkedet bare større og større – nu med mere en 150 boder. 
Berling Botaniske Have er forvandlet til en julehave. I bydelen Prentzlauer 
Berg er julemarkedet i Kulturbryggeriet opkaldt efter den svenske lysbringer 
Lucia. Træfakter, brændeovn og skandinavisk musik understreger den 
nordiske stemning. Ingen problemer med at få tiden til at gå på denne 
adventstur til Berlin! 
 

Søndag den 20.12.2020 
Efter et dejligt ophold i Berlin, mætte af julelækkerier og måske med 
taskerne fyldt med julegaver, starter hjemturen. Vi kører mod nord – retur 
til Danmark og startstedet. 
 


